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Sammanfattning 
 

Människan är av naturen en aktiv varelse och har ett behov av att vara aktiv livet igenom. Vad 

vi prioriterar och anser meningsfullt förändras med tiden. Syftet med studien var att beskriva 

hur hemmaboende äldre äldre disponerar sin tid i dagliga aktiviteter samt dess meningsfullhet. 

Urvalsgruppen bestod i 10 hemmaboende äldre äldre personer mellan 80 och 93 år. Metoden 

hade en kvantitativ design och datainsamlingsinstrumentet som användes var en tidsdagbok 

där deltagarna ombads fylla i aktiviteter, dess tidsåtgång och meningsfullhet. Resultatet visade 

att de äldre äldre spenderar största tiden i hemmet och att mest tid läggs på hygien och målti-

der, vilket ansågs som meningsfullt.  Även TV-tittande upptog en stor del av dagen trots lägre 

grad av meningsfullhet. Det som värderades som mest meningsfullt var dock sociala aktivite-

ter och avkoppling. Studiens resultat visar att arbetsterapeuten bör fortsätta att ha ett klient-

centrerat tankesätt och arbeta för att öka socialt engagemang bland de äldre äldre för att främ-

ja deras välbefinnande och bemöta deras behov av meningsfull aktivitet. 
 
Nyckelord: Dagliga aktiviteter, hemmet, meningsfullhet, tidsgeografi, äldre äldre 



 

 

Summary 
Activities among the oldest old, and their rated meaningfulness – a time-geographical 

description 
 

Humans are by nature active creatures and have a need to stay active through the whole life. 

Our priorities and views on meaningful activities are dynamic and changes with time. The 

purpose with this study was to describe how home resident persons over 80 years old arrange 

their daily activities and the grade of meaningfulness. The study sample consisted of 10 indi-

viduals between 80 and 93 years of age. A quantitative method was used and the instrument 

used for data collection was a time-diary in which the participants filled in their activities; 

time spent and their graded meaningfulness. The results showed that the participants spent 

most of their time in the home. Activities that the participants spent most of their time on 

were hygiene, meals and relaxation, which all were graded as meaningful. Much time was 

spent on watching television, despite the fact that the activity weren’t estimated as very mea-

ningful.  Social activities and relaxation were considered as the most meaningful. These re-

sults also shows that the occupational therapist should work toward facilitate and promoting 

social balance among the oldest old and keep up client centered approach in order to provide 

for meaningful activities. 

 

Keywords: daily activities, home, meaningfulness, oldest old, time-geography.  
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Inledning 
 

Människan är av naturen en aktiv varelse och har ett behov av att vara aktiv livet igenom 

(Wilcock, 2006; Kielhofner, 2008). Vad som anses som meningsfull aktivitet omvärderas och 

förändras ofta med tiden och vad vi prioriterar och finner viktigt för oss beror på oss som in-

divider och hur livet ser och har sett ut. Vad äldre individer har för intressen och prioriteringar 

skiljer sig givetvis från person till person och mellan generationer (Häggblom-Kronlöf & 

Sonn, 2005; Kielhofner, 2008; Wilcock, 2006; Wilcock, 2005).  Med begreppet Occupational 

Justice, i förhållande till äldre människor, menas att den äldre får möjligheter att engagera sig 

i aktiviteter som de vill och behöver. Det är nödvändigt att ta reda på vad, varför och hur olika 

aktiviteter påverkar äldres upplevelse av meningsfullhet (Wilcock, 2005). Nilsson (2006) me-

nar att det finns ett samhälleligt behov av att kunna bemöta de krav och behov från den äldre 

äldre människan och därför behövs kunskap och förståelse för dennes aktivitetsmönster och 

vad som anses meningsfullt. Detta för att kunna stötta människor till ett hälsosamt åldrande. 

Berglund och Ericssons (2003) studie visar även att vad äldre tycker är meningsfullt skiljer 

sig från vad vårdgivare tror att äldre tycker är meningsfullt. Det skulle vara betydelsefullt för 

utformning av vårdinsatser att veta hur den äldre äldre människan lever och vilka aktiviteter 

som anses viktiga att klara av och att delta i. Varje individ ska behandlas individuellt, men det 

behövs ändå generella riktlinjer så att resurser sätts in inom rätt områden.  

Bakgrund 
 

Den äldre äldre människan 

Äldre äldre personer är 80 år och äldre (Berg, 2007; SOU 2003:91). En ny benämning av äld-

re över 80 år är mycket gamla eller very old (WHO, 2006) och det är denna grupp som ökar 

snabbare i antal än personer över 65 år (Nilsson, 2006). Det biologiska åldrandet följer inte 

alltid en kronologisk ordning, utan hur en människa åldras beror på miljöfaktorer, livsstil och 

arv (Berg, 2007; Socialstyrelsen, 2009) . De personer som når högre ålder går dock alla suc-

cessivt igenom ett primärt åldrande. Det primära åldrandet är kroppens åldrande och en ound-

viklig process. Nedsatt syn, hörsel, smak och lukt är alla tecken på det primära åldrandets 

konsekvenser (Berg, 2007). Vidare försämras balans, koordination, motorik, muskelstyrka 

och uthållighet (Radomsky & Trombly, 2008; Henriksson, 2004).  I genomsnitt har en frisk 

80-åring förlorat hälften av sin ursprungliga muskelmassa och muskelstyrka (Henriksson, 

2004). Detta kan ge besvär och funktionella begränsningar som kan medföra att individen får 

svårt att utföra aktiviteter (Iwarsson, 2005; Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005; Kielhofner, 

2008). Socialstyrelsens (2009) rapport visar att 90 % av kvinnorna och 80 % av männen över 

85 år upplever en nedsatt rörelseförmåga som hindrar dem i det dagliga livet. Enligt Tollén, 

Fredriksson och Kamwendo (2008) kan personer som tappat förmåga eller tillfälle till aktivi-

teter få ett arbetsterapeutiskt stöd att ta upp dessa eller hitta andra sätt att delta i meningsfulla 

aktiviteter. Enligt Berg (2007) är åldrandet även sociala och psykiska processer, men författa-

ren föredrar ordet förändring framför försämring, då dessa även kan vara positiva. Westlund 

och Sjöberg (2005) menar att hur åldrandet beskrivs är av stor betydelse, då det påverkar hur 

äldre människors behov, rättigheter, förmågor och skyldigheter uppfattas. Begreppet åldrande 

kan anses som ett liv som till stor del redan har levts. Istället används begreppet utveckling, 

för att beskriva processer i ett liv som rör sig i riktning framåt. Då åldrandeprocessen ses som 

en period av utveckling betonas en progress av människans personlighet, visdom och mognad. 

De psykologiska förändringarna innebär skillnader i förmåga till anpassning till miljö och 
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förändringar, förändrat minne och även personlighet (Berg, 2007; Nordhus, 2004). De sociala 

förändringarna är individens kontakt med andra människor (Berg, 2007; Högstedt, 2004). 

Människor som nått en ålder mellan 80-90 år har upplevt många mänskliga förluster genom 

åren (Eriksson & Eriksson, 2004) och det finns även märkbara förändringar över tid. Jämfört 

med 1980-talet är det färre av de äldre äldre som har en nära vän (Persson et al., 2001). Kiel-

hofner (2008) förklarar just åldrandet som förändringar i kapacitetsutförande och sociala rela-

tioner. Till det sekundära åldrandet hör försämringar i kroppen som kan härledas till yttre 

faktorer som dåliga matvanor, inaktivitet, rökning och yttre miljö (Berg, 2007). Socialstyrel-

sens rapport (2009) visar dock att äldres fysiska aktivitet har ökat, speciellt utomhusaktiviteter 

såsom trädgårdsarbete, promenader och vistelse i skog och mark.  

Äldre äldre och meningsfulla aktiviteter 

Att aktivitet kan leda till hälsa och välbefinnande är en av arbetsterapins hörnstenar (Kielhof-

ner, 2008; Wilcock 2006) och aktivitet är en förutsättning för ett hälsosamt åldrande (Nilsson, 

2006). Äldre ska inte bli berövade på sitt utförande gällande vardagliga aktiviteter (Wilcock, 

2006). World Health Organizations (WHO, 2002) definierar ett aktivt åldrande som en pro-

cess för att optimera möjligheter för hälsa, deltagande och säkerhet för att främja livskvalitet i 

takt med att människor åldras. 

 

Vardagliga aktiviteter, Activities of Daily Life, (ADL) delas upp i två delar; P-ADL, person-

liga aktiviteter, exempelvis hygien, äta, klä sig och Instrumentell Activities of Daily Life (I-

ADL) som exempelvis hushåll deltagande i samhället och ekonomi (Kielhofner, 2008; Wil-

cock 2006). Vid 85 års ålder är det 30 procent som har problem med P-ADL och 60 procent 

som har problem med I-ADL (Socialstyrelsen, 2009). Nödvändiga dagliga aktiviteter kan bli 

svårare och mer tid- och energikrävande (Borell, 2001). Engagemang i tidigare valda aktivite-

ter kan vara utmanande vid högre ålder på grund av sjukdom, skador efter fall, rädsla eller 

rollförlust och kan leda till en nedåtgående spiral av nedsatt självkänsla, kontroll och sponta-

nitet (Mountain, 2004).  

 

Aktivitetsmönster innefattar vanor, rutiner och roller (Radomski & Trombly, 2008). Vanor 

sparar ofta energi och påverkar hur vi genomför dagliga rutiner och hur vi disponerar vår tid. 

Det är vår tendens att agera, svara och utöva saker automatiskt på speciella och invanda, sätt i 

redan upplevda situationer och miljöer. Vanor byggs upp under en längre tid och har man nått 

en högre ålder finns ofta rutiner och fasta vanor hur, var och när man utför aktiviteter. Kiel-

hofner (2008) menar att vanor blir viktigare i en högre ålder. McIntyre och Howie (2002) på-

visar i sin studie att det är rutinerna som ger dagen struktur och mening. Kielhofner (2008) 

menar att ha en roll som äldre hanteras olika, beroende på vilken förmåga man har att anpassa 

sig till nya roller. För att människan ska kunna utföra dagliga aktiviteter och uppleva delak-

tighet är rollen viktig. Att ha en väl definierad roll av sig själv som i sin tur bekräftas av andra 

ökar kompetensen och förmågan att anpassa sig i aktiviteter. Vilka roller man har och tar sig 

an och förlorar förändras över tid.  Nilsson (2006) och McIntyre och Howie (2002) påvisar att 

det är sänkta resurser och ekonomiska omprioriteringar som har bidragit till att samordnade 

aktiviteter för äldre har minskat och många äldre upplever att tiden kan vara svår att fylla med 

aktiviteter .  

 

För ett hälsosamt liv och åldrande bör det finnas en balans mellan aktivitet och vila. Att drab-

bas av Occupationel Imbalance – obalans mellan aktivitet och vila - är inte ovanligt vid hög 

ålder då aktivitetskapaciteten ofta avtar (Wilcock, 2006). Sömnstörningar är vanligt bland 

äldre, vilket kan leda till att de känner sig trötta och sover på dagen (Fragoso & Gill, 2007). 

Äldre personer tillbringar även mer tid i sängen i vaket tillstånd och 45 % av 80-åringar sover 
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även på dagtid (Larsson & Rundgren, 2003). Denna tid i vila konkurrerar då med aktivitet i 

tidrummet (Hägerstrand, 1970). Den faktiska sömntiden under natten minskar dock med ökad 

ålder även om det är vanligt att tiden för sänggående är densamma (Larsson & Rundgren, 

2003).   

 

Känsla av sammanhang (KASAM) består av tre aspekter; begriplighet, hanterbarhet och me-

ningsfullhet. Dessa komponenter utgör en egenskap hos varje individ som underlättar vid 

stress och andra situationer som anses svåra att bemästra (Antonovsky, 1974).  Vidare beskri-

ver han meningsfullhet som hur varje person känslomässigt uppfattar att livet har mening. 

Meningsfullheten i KASAM är den komponent som står för motivation som gör aktiviteter 

värda att satsa energi på. KASAM stiger med åldern och når stabilitet hos den vuxna indivi-

den, vilket betyder att den äldre äldre människan kan ha ett starkt KASAM. En studie gjord 

med äldre äldre deltagare boende i norra Sverige visar att de äldre äldre har ett högre KASAM 

är de yngre och har således en större förmåga att hantera stressande situationer (Nygren et al, 

2005). Aktiviteter som är meningsfulla och som har en engagerande effekt på individen gör 

att dessa utförs oftare och medför känsla av sammanhang, delaktighet och ansvar. För att kän-

na gemenskap och delaktighet är det viktigt med meningsfulla aktiviteter (Berleen, 2003; 

Clark et al, 2001; Tollén, Fredriksson & Kamwendo, 2008). 

 

En studie som beskrivit hemmaboende äldre äldres aktiviteter visar att intressen bland äldre 

varierar beroende på hälsa, kön, ålder, tillgänglighet, samt om man lever ensam eller har en 

partner (Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005). Resultatet av samma studie visar att 95 % spen-

derar tid på media (att titta på TV och läsa tidningar), 50 % föredrar avkopplande aktiviteter, 

62 % har dagliga sociala kontakter och 38 % vill utöva intressen i grupp. Intresset för grupp-

aktiviteter bekräftas även av Field och Gueldner (2001) och enligt Pautasalo, Tilvis, Kautiai-

nen och Pitkala (2008) och Greaves (2006) ökar gruppaktiviteter välbefinnandet och känslan 

av att vara behövd.  Enligt Field och Gueldner (2001), Berleen (2003) och Socialstyrelsens 

(2009) rapport är det goda relationer, känsla av samhörighet och att vara behövd och betydel-

sefull, som äldre äldre värderar som viktigt och meningsfullt. Nilsson (2006) nämner att so-

ciala kontakter med närstående värderas högt hos den äldre äldre människan. Fricke och 

Unsworth (2001) påvisar i sin studie att telefonen därför är ett viktigt verktyg för den äldre 

människan och att det är av stort värde att kunna hantera den. 

 

Samvaro med husdjur, i synnerhet hund, visat sig påverka individen positivt (Banks & Banks, 

2002; Barker, 1999; Haughie, Milne & Eliott, 1992; Kawamura, Niiyama & Niiymara, 2007; ; 

Le Roux & Kemp, 2009; Richeson, 2003; Siegel, 1990) och öka livskvaliteten (Barker, 1999). 

Husdjur sänker befintliga stressnivåer (Barker, 1999; Kawamura, et al, 2007; Siegel, 1990), 

minskar känsla av ensamhet (Banks & Banks, 2002) och ökar möjligheten till social samvaro 

mellan människor (Barker, 1999; Haughie, Milne & Eliott, 1992; Kawamura, et al, 2007; Ri-

cheson, 2003). Ekwall, Sivberg och Hallberg (2005) menar att ensamhet är en stor faktor vid 

upplevd låg livskvalitet. Husdjur kan förbättra tillståndet hos människor som känner ned-

stämdhet och oro (Barker, 1999; Le Roux & Kemp, 2009) och cirka 30 % säger sig vara lika 

nära sin hund som sina närmsta anhöriga (Barker, 1999).  

 

Occupation, som är ett numera vedertaget begrepp inom arbetsterapi, är en förutsättning för 

livskvalitet och definieras som meningsfull aktivitet för individ eller grupp (Mountain, Mos-

ley, Craig & Ball, 2008; Kielhofner, 2008). I ”Etisk kod för arbetsterapeuter” definieras occu-

pation som meningsfulla och betydelsefulla uppgifter som människor utför i interaktion och 

samspel med omgivningen (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005). 
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Kielhofner (2008) hävdar att äldre har större möjlighet att bevara sina kapaciteter och förmå-

gor genom att upprätthålla ett så aktivt liv som möjligt. Enligt Nilsson (2006) är den äldre 

äldre människan minst tillfreds hur de utövar sin fritid och äldre personer över 85 år som en-

gagerar sig i någon fritidsaktivitet känner mer tillfredsställelse med livet i övrigt. Att delta i 

fritidsaktiviteter har visat sig bidra till ett hälsosamt åldrande i minst lika stor grad som ADL-

aktiviteter; att ta hand om sig själv och sitt hem.  

 

Meningsfullhet i denna studien syftar till i vilken mån deltagaren känner nöje, eller glädje när 

denne utför aktiviteten och en tillfredsställelse i att klara av den.  Meningsfullt är i detta sam-

manhang inte detsamma som viktigt. Exempelvis att laga mat kan vara viktigt för att bli mätt, 

men det är inte säkert att det är en aktivitet man känner glädje i att utföra. 

Hemmet 

Statistiska centralbyrån, SCB (2006) förutspår att den äldre äldre befolkningen kommer att 

öka. Att allt fler äldre bor kvar hemma upp i en högre ålder än tidigare beror inte enbart på ett 

minskat behov att omsorg. Enligt Socialstyrelsen (2009) är den främsta orsaken politiska be-

slut som satsar på vård i hemmet framför omsorg på särskilt boende. De platser som finns på 

särskilda boenden har minskat och istället får de äldre som bor hemma stöd av anhöriga och 

hemtjänst.  Sedan år 2000 är det en minskning med 22%.  År 2007 bodde 88 % kvinnor över 

85 år kvar i hemmet liksom 83 % av männen. Siffror från SCB (2006) och Socialstyrelsen 

(2009) visar samtidigt att hjälpbehovet ökar kraftigt efter 85 år, vilket betyder att dessa perso-

ner behöver stöd utifrån i vissa aktiviteter. Enligt Kielhofner (2008) ligger fokus inom arbets-

terapi på individens aktivitet och samband mellan individen, aktiviteten och miljön. Det är 

inte bara förlust av fysiska förmågor som avgör om och i vilken utsträckning de äldre utövar 

en aktivitet. I rapporten från Socialstyrelsen (2009) kan man läsa att avstånd till affärer och 

anordnade aktiviteter, boendeform och tillgång till hjälpmedel och transport spelar också en 

avgörande roll. Tidigare forskning visar att aktiviteter som individen känner sig trygg med 

utövas i en trygg miljö, reduceras mycket av de effekter som åldrandet har på aktivitetsförmå-

gan (Radomski & Trombly, 2008). I samband med en stigande ålder ökar betydelsen av bo-

staden för många äldre. Det familjära blir en förutsättning för självständighet och trygghet 

(Berleen, 2003; Iwarsson, 2005) och förmågan att utföra dagliga livets aktiviteter är mycket 

viktigt för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet (Lilja, 2000). Tryggheten i hemmet 

kombinerat med en otrygghet utanför dörren kan av flera anledningar leda till minskande ak-

tivitet utanför hemmet (Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005) förlorat kontaktnät, bristande till-

gänglighet och nedsatt aktivitetsförmåga kan resultera i isolation i hemmet (Tollén, Fredriks-

son & Kamwendo, 2008). Ensamstående kan dock känna en oro att bo kvar hemma (Social-

styrelsen, 2009). Tillgängligheten och användbarheten i boendemiljön kan påverka en persons 

aktiviteter och dess utförande. Hemmet och närmiljön upprätthåller vanor och Iwarsson 

(2005) menar att majoriteten äldre vill klara vardagliga aktiviteter och det är av stor betydelse 

att ha möjlighet att styra och planera sin vardag.  

 

Transport 

Tillgång till kollektivtrafik och en infrastruktur som möjliggör aktiv transport såsom gång och 

cykling är viktigt för många äldre som saknar tillgång till bil. Detta medför ökade möjligheter 

för förflyttning mellan hemmet och utbud och service. Det är betydelsefullt att i samhällspla-

neringen utforma en byggd miljö som är trygg, säker och tillgänglig för att äldre med olika 

behov ska kunna vara fysiskt aktiva (Lachenmayr & Mackenzie, 2004; Statens folkhälsoinsti-

tut, 2008). Miller (2004) skriver att transport gör människor mer effektiva, då exempelvis att 

byta gående mot bil gör att tid sparas och kan ägnas åt annat; eftersom det går snabbare att 

åka bil än att exempelvis gå till en aktivitet. I Fricke och Unsworths (2001) studie uppger över 
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90 % av studiedeltagarna att tillgång till transport är mycket viktigt. Bergman (2008) påvisar 

att den fysiska aktiviteten och självständigheten hos äldre påverkas om det finns närliggande 

affärer och service, av bostadsområdets attraktivitet samt tillgången till kollektivtrafik. I stu-

dien betyder transport sätt som deltagaren förflyttar sig på; går, åker bil, taxi, färdtjänst, cyk-

lar till exempel.  

Tidsgeografi 

Allt som vi människor gör utförs över tid. Tid kan ses som ett vakuum och tidsanvändning är 

de aktiviteter som vi fyller tiden med (Kielhofner, 2008). Tankemodellen tidsgeografi skapa-

des av geografen Torsten Hägerstrand (1970) på 1960-talet och är ett av de tidigaste perspek-

tiven som analyserar människors aktivitetsmönster i tid och rum. Tidsgeografin var en slags 

protest mot samhällets dåvarande syn på människan som en individ, fast i en och samma roll 

som plockas ur ett sammanhang och studeras vid enskilda händelser. Det tidsgeografiska syn-

sättet innebär att synen på individen står i relation till omgivningen. Tid och rum bildar en 

enhet som är en resurs – ett tidrum - då aktiviteter utförs. Detta tidrum är begränsat, då aktivi-

teter konkurrera med varandra om tidrummet. Även krav på att utföra vissa aktiviteter, samt 

samvaro med andra människor konkurrerar om tidrummet (Hägerstrand, 1970; Åquist, 1992). 

I arbetsterapi är relationen mellan tid och aktivitet av stor vikt och antagandet är att om den 

meningsfulla aktiviteten planeras i förhållande till tid, främjar detta hälsa och ett gott liv 

(Kielhofner, 2008). Hur människan sedan väljer att disponera sin tid – sitt dagsprogram – be-

ror i sin tur på önskemål, krav, ansvar och hinder (Hägerstrand, 1970; Åquist, 1992). Miller 

(2004) förklarar att inom tidsgeografi skiljer man på fasta aktiviteter och flexibla aktiviteter. 

De fasta tiderna som exempelvis arbete, är svåra att flytta på, medans den flexibla tiden, som 

kan vara att handla eller städa, lättare kan omdisponeras. Att ha en roll som arbetande innebär 

att den fasta tiden är en utgångspunkt som den flexibla tiden planeras utefter. Som äldre äldre 

pensionär är den fasta tiden generellt inte lika tydlig och den flexibla tiden utgör plötsligt hu-

vuddelen av tiden (Miller, 2004; Svensson, 2006). 

Tidsgeografi som metod har utvecklats för att kunna studera individers aktiviteter i social 

samvaro och i den fysiska miljön, i först och främst forskningssyfte. Tidigare fanns ingen 

arbetsterapeutisk metod som registrerar personers aktiviteter över tid, men tidsgeografi an-

vänds nu även i kliniska sammanhang (Ellegård & Wihlborg, 2001). En fördel med tidsgeo-

grafi är således utvecklingen av tidsdagböcker som datainsamlingsinstrument (Ellegård, Nor-

dell & Westmark, 1999). I denna studie definieras disponering av tid som hur äldre äldre 

människan väljer att fylla sin tid; vilka aktiviteter som utförs, när, hur länge och med vem.  

 

Syfte 
 

Syftet är att beskriva hur hemmaboende äldre äldre disponerar sin tid i dagliga aktiviteter 

samt dess meningsfullhet. 
 
 

Material och metod 
 

Vald metod är kvantitativ, genom vilken forskare arbetar med att kategorisera och beskriva 

omvärlden genom testning eller mätning (Depoy & Gitlin, 1999).  
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Urval 

Deltagarna i undersökningen valdes ut med lämplighetssampling och nätverksampling, ett 

icke-slumpmässigt urval som innebar att deltagare tillfrågades tills det önskade antalet nåddes 

(Depoy&Gitlin, 1999). Både män och kvinnor tillfrågades. Deltagarna (n=10) i gruppen be-

nämns respondenter och består av 7 kvinnor och 3 män som är äldre äldre - från 80 och uppåt. 

Medelåldern för respondenterna var 83 år. Sju av dem bodde ensamma medan tre av dem 

bodde med sin make/maka. Fyra av respondenterna bodde i lägenhet och sex bodde i villa. 

Inklusionskriterier för att vara med i undersökningen:  

 Man eller kvinna, 80 år eller äldre. 

 Vara hemmaboende 

 Vara kognitivt förmögen att delta 

 Kunna uttrycka sig i svenskt tal  

Datainsamlingsinstrument 

För att kunna beskriva äldre äldres dagliga aktiviteter och dess meningsfullhet tilldelades del-

tagarna en tidsdagbok (se bilaga1). Dagboken är tagen från Ellegård och Wihlborgs (2001) 

exempel och kom att ha sex kolumner med rubrikerna; tid, aktivitet, plats för aktivitet, med 

vem (ensam, med någon man känner, med någon okänd eller med husdjur), transportmedel 

samt meningsfullhet som graderas ett till fem: 1= inte alls meningsfullt, 2= Inte särskilt me-

ningsfullt, 3= Mer eller mindre meningsfullt, 4= Ganska meningsfullt, 5= Mycket menings-

fullt. Respondenterna fyllde även i demografi; ålder, boendeform och om de var samboende 

eller ensamboende.  

Datainsamling 

Författaren besökte pensionärsföreningen, PRO, för att få kontakt med lämpliga deltagare. 

Besöket gjordes i november. Ett missiv (se bilaga 2) skickades till PRO och vid kontakt till-

frågades personal vilka personer som skulle passa i undersökningen och representera urvalet. 

Fördelarna med att delta uppgavs; att bidra till ny forskning. Under besöket på pensionärsfö-

reningen tillämpades en nätverkssampling och deltagare ombads ge förslag på någon annan 

person som skulle kunna vara intresserad, förutsatt att denna person fyllde kriterierna för ur-

valet (Depoy & Gitlin, 1999). Detta resulterade i tio deltagare, som var det antal som studien 

var planerad efter. Deltagarna och berörda anhöriga informerades skriftligt (bilaga 3 och 4) 

och muntligt om studien och hur de ska fylla i dagboken och rekommenderades att fylla i den 

varefter de utfört en aktivitet och inte fylla i den i efterhand. Deltagarna läste igenom och sig-

nerade ett samtyckesformulär (se bilaga 5) och fyllde sedan i dagboken under två dagar - en 

vardag och en helgdag. Dessa samlades in under den kommande veckan. 

Dataanalys 

 

Insamlad data analyserades med en tidsgeografisk metod. Dagböckerna kodades med nume-

riskt värde och varje nummer representerade en respondent. Insamlad data skapade olika ka-
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tegorier som Ellegård & Wihlborg (2001) använder sig av. Dessa kategorier är bland annat 

egenomsorg, hushållsvård, förflyttningar, egen och social avkoppling, och omvårdnad. Kate-

gorierna hade alla en numerisk kod som matades in i programmet Vardagen 2008, ett program 

som bland annat kan användas till att registrera och koda tidsdagböcker på individnivå. För 

varje individ räknade programmet automatiskt ut tid i absoluta tal och procent i förhållande 

till aktivitet. Även variationsvidd och medeltid för varje aktivitet räknades ut. Även tid för 

förflyttningar, platser och samvaro räknades ut och graderad meningsfullhet för varje aktivitet 

hade en egen kolumn. När alla respondenterna och alla aktiviteter var inmatade räknades typ-

värdet av meningsfullheten i varje kategori ut.  

 

Databehandlingsprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för Windows 

version 17.0 ( Wahlgren, 2008) användes för att behandla insamlad och kategoriserad data på 

gruppnivå. Informationen från respondenterna som sammanställts i Vardagen 2008 matades in 

och transformerades till ett numeriskt resultat och fick utvalda kategorier. Efter kategorin 

samvaro och alla aktiviteter finns en tillhörande kategori som visar typvärdet på responden-

tens graderade meningsfullhet.  
 

Etiska överväganden 

 

Det var inte relevant för uppsatsen att använda sig av namn och deltagarna i undersöknings-

gruppen förblir konfidentiella. Anteckningar behandlades och skyddades efter konfidentiali-

tetskravet. Deltagarna informerades om att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst ville 

kunde avbryta utan konsekvenser (se bilaga 4). Efter att ha läst igenom och förstått samtyck-

esformuläret (se bilaga 5) fick de skriva på detta. Detta samtyckeskrav skedde utan författa-

rens påverkan eller påtryckning. Informationskravet tillgodoseddes då en skriftlig information 

delades ut till varje deltagare om vad deltagandet innebar (se bilaga 3). Den information som 

samlades in om varje deltagare används endast av författaren samt till en doktorands forsk-

ningsprojekt. Med hänsyn till nyttjandekravet kommer inga uppgifter lånas ut till kommersiel-

la syften eller användas mot deltagaren på något sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Etisk egen-

granskning enligt Hälsohögskolans (2009) anvisningar har genomförts.  
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Resultat 
 

Den deskriptiva statistiken valdes och resultaten ska enligt Ejlertsson (2003) vara så generella 

som möjligt. Resultat på individnivå framställdes i Vardagen 2008 och skrevs sedan in i SPSS 

där resultatet för hela undersökningsgruppen kom fram. Sammanställda resultat på gruppnivå 

presenteras och illustreras här med tabeller framställda i SPSS. Alla tabeller och figurer visar 

en vardag. Det visade sig att resultatet för helgen inte skiljde sig märkbart från vardagen. Re-

sultatet visas i tabeller med text, utformat enligt och utifrån Backman (2008). 

 

Tabell 1 visar en sammanställning av den tid som respondenterna spenderar på olika platser 

och på förflyttningar samt med vem som är det vanligast förekommande. Med vem majorite-

ten av respondenterna utför aktiviteten kan vara ensam, med någon man känner eller med ett 

husdjur. Medelvärdet och standardavvikelsen är avrundade till två decimaler.  

 

Tabell 1. Respondenternas spenderade tid på förflyttningar och andra platser samt med vem 

dessa huvudsakligen utförs med under en dag. 

 

 

Platser/förflyttningar 

 
n= 

Tid 
Medelvärde 

Timmar, minuter 

(Variationsvidd) 

              Med vem 
     Oftast förekommande 

 

Spenderade timmar hem-
ma 

10 21.45 
(13-24) 

               Ensam 

 
Spenderade timmar utom-
hus 

 
10 

 
0.40 

(0.15-1.15) 

 
               Ensam 
 

 

Spenderade timmar hos 
någon man känner 

 

3 

 

0.45 
(1-4.45) 

 

         Med någon man  
               känner 

 
Spenderade timmar på 
transport; Gång och bil 

 
5 

 
0.30 

(0.5-2.15) 

 
               Ensam 

 

 

Alla respondenterna tillbringar majoriteten av sin tid i hemmet. Med ett medelvärde på nästan 

22 timmar i hemmet konstaterades att hemmet är arenan där de äldre äldre utövar de flesta av 

sina aktiviteter. 40 minuter vistas den äldre äldre utomhus och 45 minuter hos bekanta. Vid 

transport till och från aktiviteter användes endast gång och bil, därför presenteras endast dessa 

här. Endast en av respondenterna använde sig av bil. Att spendera tid ensam i hemmet, utom-

hus och vid transport var det mest förekommande, men för exempelvis de samboende respon-

denterna spenderades huvuddelen av tiden med någon de kände. Några av respondenterna 

hade även besök under dagen. 
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Tabell 2 visar hur respondenterna spenderar sin tid i timmar och minuter på egenomsorg, samt 

graderad meningsfullhet. Tiden visar ett medelvärde samt variationsvidden. Sömn inkluderar 

även vila som några av respondenterna gjorde under dagen. Hygien omfattar personlig hygi-

en, påklädning, rakning och hårvård. Måltid innefattar tillagning, dukning, intag och disk. 

Meningsfullheten baseras på typvärdet av respondenternas graderade meningsfullhet i de oli-

ka aktiviteterna från Vardagen 2008. Medelvärdet och standardavvikelsen är avrundat till två 

decimaler. Med vem majoriteten av respondenterna utför aktiviteten kan vara ensam eller med 

någon man känner.  
 
 

Tabell 2. Respondenternas spenderade sin tid på egenomsorg, graderad meningsfullhet samt med 

vem dessa huvudsakligen utförs med under en dag. 

 

 

Egenomsorg 

 

n= 

Tid 

Medelvärde 

Timmar, minuter 

   (Variationsvidd) 

Meningsfullhet 

Typvärde 

(Variationsvidd) 

Med vem 

Oftast förekom-

mande 

Sömn 10 10.55 

(9-15) 

3 

(3-4) 

Ensam 

Hygien 10 1.50 

( 1-2.30) 

4 

(3-4) 

Ensam 

Måltid 10 3.50 

(2.20–6.30) 

3 

(3-5) 

Ensam 

 

Resultatet visar att respondenterna sover knappa 11 timmar/dygn. Det fanns dock individuella skillna-
der. En respondent sover hela 15 timmar under ett dygn. Sömnen räknades ut genom att förutsätta att 

vardagen var en fredag och helgdagen var efterföljande lördagen. 

 

Tiden lagd på hygien skiljde sig inte mycket mellan respondenterna. De högsta värdena sågs 

hos dem som tagit en dusch. Att kunna sköta sig hygien var meningsfullt. Spenderad tid på 

måltider, vilket inkluderade förberedelser såsom duka och laga maten, att inta måltiden samt 

duka av och diska, värderades som mer eller mindre meningsfullt. De måltider som värdera-

des med 5, mycket meningsfullt, var de måltider som intogs tillsammans med någon respon-

denterna kände.. Det mest förekommande vid måltider är dock att respondenter åt ensam.  
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Tredje tabellen nedan visar hur respondenterna spenderar sin tid i timmar och minuter på hus-

hållsvård, samt graderad meningsfullhet. Hushållsvård innefattar städning, bäddning, klädvård 

och blomskötsel. Tiden visar ett medelvärde samt variationsvidden.  Med vem majoriteten av 

respondenterna utför aktiviteten kan vara ensam eller med någon man känner.  
 

Tabell 3. Respondenternas spenderade tid på hushållsvård, graderad meningsfullhet samt med vem 

dessa huvudsakligen utförs med under en dag. 

 

 

Hushållsvård 

 

n= 

Tid 

Medelvärde 

Timmar, minuter 

(Variationsvidd) 

Meningsfullhet 

Typvärde 

(Variationsvidd) 

Med vem 

Oftast före-

kommande 

 

Hushållsvård 

 

10 

 

0.35 

(0.10-1.30) 

 

2 

 (2-4) 

 

Ensam 

 

Tiden som ägnades på hushållsvård var en dryg halvtimma och meningsfullheten nådde inte 

upp till mer eller mindre meningsfull. Största delen av undersökningsgruppen utförde dessa 

sysslor ensamma. Då aktiviteten värderades med 4, var då denna utfördes med någon respon-

denten kände. 

 

Nästatabell visar hur respondenterna spenderar sin tid i timmar och minuter på omvårdnad, 

samt graderad meningsfullhet. Omvårdnad innefattar omhändertagande av make/maka eller 

husdjur. Tiden visar ett medelvärde samt variationsvidden.   

 

Tabell 4. Respondenternas spenderade tid på omvårdnad, graderad meningsfullhet samt med vem 

dessa huvudsakligen utförs med under en dag. 

 

 

Omvårdnad 

 

n= 

Tid 

Medelvärde 

Timmar, minuter 

(Variationsvidd) 

Meningsfullhet 

Typvärde 

(Variationsvidd) 

Med vem 

Oftast före-

kommande 

 

Av maka/make 

 

Av husdjur 

 

1 

 

5 

 

0.25 

(0.10-0.35) 

1 

(0.15-1.15) 

 

5 

(0) 

5 

 

Med någon man 

känner 

Ensam 

 

 

Aktiviteten omvårdnad värderades av alla svarande respondenter som mycket meningsfull. 

Det var endast en respondent som var behjälplig vid omvårdnad av partner och det var endast 

vid påklädning. Detta skedde dock vid flera tillfällen under dagen. Den stora delen av om-
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vårdnad är således ägnat till husdjuren. Fem av respondenterna hade husdjur som de ägnade 

meningsfull tid på. 

 

 

Sista tabellen visar hur respondenterna spenderar sin tid i timmar och minuter på avkoppling, 

samt graderad meningsfullhet. Avkoppling består dels av enskild avkoppling; intressen, egen 

träning, läsning, lyssna på radio, titta på fotografier. TV-tittandet är ett tillägg under egen av-

koppling. Dels social avkoppling som innefattar fika med andra, samtal med andra, även tele-

fonkontakt. Tiden visar ett medelvärde samt variationsvidden.  Med vem majoriteten av re-

spondenterna utför aktiviteten kan vara ensam eller med någon man känner.  

 

Tabell 5. Respondenternas spenderade tid på avkoppling, graderad meningsfullhet samt med vem 

dessa huvudsakligen utförs med under en dag. 

 

 

Avkoppling 

 

n= 

Tid 

Medelvärde 

Timmar, minuter 

(Variationsvidd) 

Meningsfullhet 

Typvärde 

(Variationsvidd) 

Med vem 

Oftast före-

kommande 

 

Enskild avkoppling 

 

TV 

 

Social avkoppling 

 

10 

 

      10 
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1.40 

(0.30-3.45) 

 

2.28 

(0.30-5) 

          1.35 

(0.15-4) 

 

5 

(0) 

 

3 

(2-5) 

            5 

(0) 

 

Ensam 

 

 

Ensam 

 

Med någon man 

känner 

Enskild och social avkoppling graderades som mycket meningsfullt av alla respondenter. Ef-

ter omvårdnad och hushållsvård spenderas det ändå minst tid på dessa aktiviteter. Aktiviteten 

att titta på TV fick en egen kategori, då den tog upp en stor del av mångas vardag, trots att den 

inte graderades som speciellt meningsfull. En respondent ägnar så mycket tid som fem timmar 

framför TV:n och graderar aktiviteten som ”mer eller mindre meningsfull”. Samma respon-

dent är den som spenderar minst tid på enskild avkoppling i övrigt. Tid som spenderas på TV 

är längre än egen avkoppling och social avkoppling, trots att dessa aktiviteter graderas högst 

på skalan av meningsfullhet. Två av respondenterna hade ingen social kontakt alls under de 

båda dagarna som dagboken fylldes i. Tre av respondenterna var samboende och samtliga 

graderade TV-tittande som mer meningsfullt än de som var ensamboende.  

En av deltagarna deltog i den sociala avkopplingen; gruppaktivitet.  
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Diskussion 

Metod 

 

Urvalet var hemmaboende personer över 80 år och för att erhålla informanter tog jag kontakt 

med en PRO-förening. De äldre äldre människorna som begränsas av rädsla eller funktions-

nedsättningar är många (Berleen, 2003; Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005; Iwarsson, 2005; 

Radomski & Trombly, 2008). Kanske är dessa inte till fullo representerade här. Därför tilläm-

pades även en nätverkssampling som sträckte sig utanför föreningen med förhoppning att ge 

bättre bild av den generella äldre äldre människan, då de personer som är aktiva i PRO kanske 

tillhör det piggare skiktet. Nätverkssamplingen gav fem respondenter, alltså hälften av mitt 

urval. Detta ökade validiteten och reliabiliteten.  

Studien har inklusion- och exklusionskriterier vilket gör den lätt att göra om och jämföra re-

sultatet.  På grund av det låga deltagarantalet är mitt resultat inte generaliserbart.  

I denna studie, som har en kvantitativ ansats, hade jag innan datainsamlingen redan valt en 

datainsamlingsmetod(dagbok) med känd och acceptabel validitet och reliabilitet för det syftet 

som skulle nås. Detta är en icke experimentell studie, som enligt DePoy och Gitlin (1999) 

används vid studier vars syfte är att beskriva och undersöka. Jag ansåg därför att denna metod 

har passat för att nå studiens syfte. Det jag ville mäta var tidsåtgång i olika aktiviteter, var och 

med vem aktiviteten utfördes med samt aktivitetens meningsfullhet. Dessa komponenter täck-

tes av tidsdagboken vilket gör att jag mäter det jag hade intentionen att mäta. För att tidsdag-

boken ska vara ett tillförlitligt mätinstrument krävs för det första att respondenterna fyller 

inklusionskriterierna, vilket alla gjorde. En ändring gjordes; det räckte att respondenterna 

kunde uttrycka sig i tal, inte nödvändigtvis i skrift, då nedsatt syn gjorde att de hade svårt att 

se och skriva. Nedsatt syn är en konsekvens av det naturliga, primära åldrandet (Berg, 2007) 

och eftersom de i övrigt var fullt kognitivt förmögna att redogöra för sina aktiviteter skrevs 

dessa ner av en nära anhörig. Deltagarna väljer själva vilka aktiviteter de vill anteckna och har 

enligt Ellegård och Wihlborg (2001) stort inflytande på datainsamlingens resultat. Depoy & 

Gitlin (1999) menar att det är av stor vikt att förklara för deltagaren hur tidsdagboken ska fyl-

las i och försäkra sig om att denne har förstått. Missförstånd och felaktig information kan leda 

till att reliabiliteten blir lägre om tidsdagboken skulle fyllas i på ett felaktigt sätt. För att öka 

reliabiliteten i studien ytterligare gavs varje respondent möjlighet läsa informationen kring 

dagboken med min närvaro. Nackdelen med tidsdagböcker kan vara att det bara är aktiviteter 

som individen lyckats genomföra som registreras. Försök till aktivitet som prioriterats bort 

eller inte slutförts skrivs inte ner (Åqvist, 1992, Ellegård & Wihlborg, 2001). Detta påverkar 

reliabiliteten negativt. Om kompletterande intervjuer hållits hade en mer optimal mängd in-

formation kunnat utvinnas ur respondenternas deltagande om studien hade haft en mer kvali-

tativ ansats. Detta hade påverkat validiteten och reliabiliteten positivt. Erlandsson och Eklund 

(2001) anser att om dagbok ska användas som datainsamlingsinstrument bör den kompletteras 

med en intervju för att exempelvis få en motivering till val av aktiviteter. Även i Fricke och 

Unsworths (2001) studie användes ett kompletterande kvalitativt datainsamlingsinstrument i 

form av en intervjubaserad enkät för att få en djupare förståelse. Detta var dock inte mitt syf-

te, men tidsdagbokens möjligheter som datainsamlingsinstrument tycks vara stora, beroende 

på hur man väljer att använda den och vilken information som söks – vilka svar man söker. 

Denna studie har ingen kompletterande metod eftersom en viktig del i denna studie var att 

utgå efter Ellegård och Nordell (2008) program Vardagen 2008. Mountain (2004) säger att 

tidigare valda aktiviteter generellt minskar med en ökande ålder. Tidsdagböckerna i min stu-
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die visar inte bortvalda aktiviteter och ingen datainsamling är gjord på respondenternas tidiga-

re aktiviteter. Därför är det svårt att jämföra Mountains (2004) studie med min egen 

 

Respondenterna har fyllt i tidsdagboken på olika sätt, även om samma skriftliga och muntliga 

information delats ut. Några har varit mycket noggranna och fyllt i exempelvis om de klätt på 

sig ytterkläder innan de begett sig någonstans. Sedan kan respondenterna valt att inte skriva 

ner allt de gör och det har de, med etiska aspekter, rätt till. De kan ha utfört flera aktiviteter 

samtidigt och har inte antecknat bi-aktiviteten.  Även om man kan förmoda att samtliga har 

spenderat ett antal minuter på av- och påklädning innan de gått ut kan man bara registrera just 

det som respondenten har antecknat. Detta har en negativ inverkan på reliabiliteten. Det finns 

olika sätt att bedöma kvaliteten i det data som samlats in genom i tidsdagboksföring. Det har 

betydelse när de fyllts i i förhållande till när aktiviteten ägde rum (Ellegård & Wihlborg, 

2001). Detta säkrades delvis då jag ombad deltagarna att fylla i direkt efter aktiviteten. Tids-

dagboken ska även vara utformad på ett enkelt och lättförståeligt sätt så att intresset för att 

fylla i den bibehålles. Såhär i efterhand kunde jag ha gjort utformningen lite tydligare; dels 

lite större och dels hade det räckt med att endast ha en starttid för aktiviteten, inte både start- 

och sluttid. Det märkte jag var svårt för flera av respondenterna. Sluttiden för en aktivitet blir 

per automatik starttid för nästa aktivitet, så den kolumnen var överflödig. Det hade också gjort 

att det hade uppmuntrat till att fylla i alla aktiviteter man gör, om en ny starttid påbörjats efter 

det att man avslutat en aktivitet. Detta hade ökat validiteten. 

Tidsdagböcker kan vara ett effektivt sätt att få en förståelse för individers vardag och är en 

tidseffektiv datainsamlingsform då det är en snabb återkoppling till författaren.  Dessa är ett 

verktyg för att synliggöra aktiviteter som individerna inte reflekterat över att de utför, exem-

pelvis hur mycket av ens tid går åt till vissa på förhand specificerade uppgifter, vilka uppgifter 

ägnar man sig åt under dagens lopp och hur lång tid tar de i anspråk (Ellegård & Wihlborg, 

2001). Tidsdagböcker har använts länge inom tidsgeografin de utvecklas ständigt (Ellegård, 

Nordell & Westmark, 1999). Förutom de kolumner jag använt i min studie kan reflektioner, 

känslor, och motiv till aktiviteterna tas med, beroende på vilket syfte man har med sin studie.  

Den kolumn jag är tveksam till att den behöver vara med i tidsdagboken är kolumnen trans-

port. Någon av de äldre fyllde i kolumnen med exempelvis bil, men hade inte med åka bil som 

en aktivitet, vilket gjorde att tidsåtgången inte framkom. Detta skedde med min första respon-

dent. Jag lade dock märke till detta och förklarade för respondenten hur hon skulle fylla i den. 

Detta gjorde att jag informerade alla respondenterna muntligt att de skulle notera även trans-

portsätt som en egen aktivitet. Annars hade detta kunna påverka reliabiliteten och validiteten 

på ett negativt sätt. För att öka reliabiliteten i en studie ska två forskare delta under samman-

ställningen av det insamlat material (DePoy och Gitlin, 1999). Sammanställningen i denna 

studie gjordes dock bara av en person, vilket skulle kunna ha påverkat reliabiliteten negativt.  

 

 

Resultat 

 

Syftet med min studie var att beskriva hur hemmaboende äldre äldre disponerar sin tid i dag-

liga aktiviteter samt dess meningsfullhet. Flertalet tidigare studier visar antingen vad de äldre 

äldre har för önskningar eller vad de äldre äldre faktiskt gör. Min studie, om den än är i en 

liten skala, visar faktiskt både och; vad de äldre äldre faktiskt gör och om de finner aktiviteten 

meningsfull. Alla deltagare hade liknande rutiner på dagen där förmiddagen dominerades av 

egenvård och hushållsarbete. Social och enskild avkoppling tillägnades främst eftermiddagen. 

TV-tittande är den passiva aktivitet som förbrukar mest mental energi.  
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Detta är inget problem i liten mängd, men om den upptar en majoritet av tiden spenderas på 

passiva aktiviteter, tar tid från andra, aktiviteter som har en positivare påverkan på livskvalite-

ten (Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005). I studien består den enskilda avkopplingen till stor 

del av TV-tittandet hos samtliga respondenter. Detta samtidigt som denna aktivitet inte grade-

ras som särskilt meningsfullt. Det var inte bara en överhängande stor del av den enskilda av-

kopplingen utan fyllde även en stor del av hela dagen. Resultatet av Häggblom-Kronlöf och 

Sonns (2005) studie visade att 95 % spenderar tid på att titta på TV, lyssna på radio och läsa 

tidningar. I min studie tittade alla på TV, som minst 30 minuter om dagen och som mest 5 

timmar om dagen. Aktiviteten graderades dock med ett genomsnitt som mer eller mindre me-

ningsfullt, vilket är lågt för att ta en så stor del av de äldre äldres vardag. 3 av respondenterna 

var samboende och samtliga graderade TV-tittande som mer meningsfullt än de som var en-

samboende. Att vara samboende kan göra att valmöjligheterna bland olika aktiviteter är större 

och de program man vill se på TV är meningsfulla och utvalda. Den respondent som tittade 

mest på TV var även den respondent som lade minst tid på social och enskild avkoppling och 

TV-tittandet var inte särskilt meningsfullt.  

 

Detta resultat väcker många frågor som kan ligga till grund för vidare forskning; Vilka är an-

ledningarna till att en så stor del av ens vardag spenderas på en kravlös aktivitet som inte an-

ses meningsfull? Vilka aktiviteter skulle individen i stället spendera tid på? Är detta möjligt? 

Är det genomförbart med kanske rentav arbetsterapeutiska insatser? Att föra tidsdagböcker 

kan öppna upp för tankar och självinsikt hos dagboksföraren. Dessa har jag i min studie inte 

kunnat ta vara på.  

 

Huvuddelen av dygnet spenderar respondenterna i min studie ensamma i hemmet. Detta visar 

även resultat från andra studier (Fricke & Unsworth, 2001).  

 

Sömnen räknades ut genom att förutsätta att vardagen var en fredag och helgdagen var efter-

följande lördagen. Detta bör tas i beaktning. Sex av respondenterna hade dock på eget bevåg 

märkt ut tidsdagböckerna med dagar, där fem skrivit just fredag och lördag. Resultatet i min 

studie visar att de respondenterna sover minst nio timmar/dygn. En respondent sov så mycket 

som 15 timmar. Åtta av de tio respondenterna sov någon gång under dagen. Det är en större 

andel än de siffror som resultatet av Fragoso och Gills (2007) studie visade. Detta kan vara en 

konsekvens av sömnstörningar som är vanligt bland äldre. Om vila ses som en aktivitet kan 

diskuteras, men vila är en förutsättning för aktivitet och blir därför relevant för arbetsterapeu-

ten.  

 

Respondenterna ansåg det meningsfullt att kunna ta hand om sig själv och sitt hem, framför-

allt sin hygien. Iwarsson (2005) och Lilja (2000) skriver att de som kan ta hand om sitt hus-

håll har en större grad av självständighet och att det är viktigt för välbefinnandet att utföra 

dessa sysslor. Arbetsterapi har kommit långt när det kommer till att ge stöd i dessa aktiviteter 

i det egna hemmet. Respondenterna i min studie graderade dock inte hushållsarbetet som iö-

gonfallande meningsfullt. För att vara en nödvändig syssla för att ta hand om ett hushåll är 

tiden för aktiviteten dock rimlig i förhållande till meningsfullheten. Om hushållssysslor där-

emot utfördes tillsammans med någon man kände graderades plötsligt som mycket menings-

full.  Där verkar det som att det är den sociala kontakten som anses meningsfull och inte akti-

viteten i sig, då i stort sett alla aktiviteter som genomförs med någon närstående anses som 

mycket meningsfull. Ekvall et al (2005) nämner ensamhet som en stor faktor vid låg livskvali-

tet. I min studie var det två respondenter som under två dygn var ensamma, varav en inte ens 

hade en kontakt med djur, eller telefonkontakt. Kielhofner (2008) och Wilcock (2005;2006) 

nämner alla att vad äldre finner meningsfullt och vad de har för prioriteringar skiljer sig från 
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person till person. Ändå ser respondenternas vardag väldigt lika ut. Något som alla i studien 

har gemensamt är att de finner umgänge och kontakt med närstående som mycket menings-

fullt något som också kommit fram i andra studier (Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005; Nils-

son, 2006; Socialstyrelsen, 2009). Resultaten från Vardagen 2008 visar a tt även aktiviteter 

som på egen hand graderas med en lägre grad av meningsfullhet värderas högre om den 

genomförs med någon annan man känner. Måltider som intogs med sällskap skattades exem-

pelvis genomgående som mer meningsfullt än att äta ensam visar de individuella resultaten 

från Vardagen 2008. Socialstyrelsens (2009) rapport framhåller även att de äldre äldre värde-

rar känslan av att vara behövd och betydelsefull. I min studie graderas meningsfullheten i om-

vårdnad av djur eller make som mycket meningsfull. Som Kielhofner (2008) förklarar, är åld-

randet en förändring i utförandekapaciteten och sociala relationer. Även om äldre äldres prio-

riteringar tycks förändras (Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005; Kielhofner, 2008; Wilcock, 

2006, & Wilcock, 2005 & Socialstyrelsen, 2009) verkar det meningsfulla i sociala relationer 

fortfarande vara starkt (Nilsson, 2006). Detta visar också resultatet i min studie.  

 

Tre av respondenterna bodde tillsammans med maka/make och dessa var tillsammans majori-

teten av tiden. Dessa timmar ”med någon man känner” påverkar genomsnitten för de andra sju 

deltagarna. Det bör dock nämnas att det var 5 respondenter som var ensamma majoriteten av 

tiden och 2 respondenter som inte hade någon social kontakt alls under de två dagar som dag-

böckerna fylldes i. Att en make/maka går bort kan göra att några i vänskapskretsen försvinner, 

vilket medför färre sociala kontakter (Wilcock, 2006; Kielhofner, 2008).  

 

Den äldre äldre människan i min studie spenderade 40 minuter utomhus om dagen. Att datain-

samlingen utfördes i november månad bör tas under beaktning då dåligt väder kan ha påverkat 

resultatet (Berleen, 2003; Iwarsson, 2005; Häggblom-Kronlöf & Sonn, 2005). I min studie 

framkommer inte om det är yttre omständigheter som påverkat respondenternas utevistelse.  

 

Nilsson (2006) menar att deltagande i fritidsaktiviteter bidrar till ökat välbefinnande hos äldre, 

samtidigt som det är just fritiden som den äldre äldre människan är minst nöjd med.  Av de tio 

respondenterna i min studie värderades ”avslappning” som högt, men utgjorde inte mycket tid 

av dagen. Det var bara en person som utförde intressen i grupp, något som, enligt Häggblom-

Kronlöf och Sonn (2005), 38 % föredrar att utöva.  

 

I studien av Fricke och Unsworth (2001) visade resultatet att kommunalt transportmedel var 

viktigt. I min studie användes inte kommunal transport under de två dagarna som dagböcker-

na fylldes i.  

 

Betydelse för arbetsterapi 

 

Att låta äldre fylla i en tidsdagbok ger en liten inblick i dennes vardag och blir ett litet steg 

mot ökad förståelse. Arbetsterapins styrka ligger i att skapa en förståelse för varje individs 

situation och därefter komma fram till en gemensam, klientcentrerad plan för att främja en 

varaktig hälsosam tillvaro för individen (Clark et al, 2001). Arbetsterapeuten kan verka för att 

individen ska nå sina optimala nivåer på sitt aktivitetsutförande. 

 

Samtliga i min studie klarade både sig själva och sitt hem och för att uppmärksammas av ar-

betsterapeut krävs ofta en kontakt med sjukvården. De som har ett kontaktnät kan fångas upp 

av detta och få stöd i att ta kontakt, men de som är ensamma riskerar att inte uppmärksammas. 

Ensamhet är en riskfaktor för de äldres hälsa. Arbete för att förebygga ensamhet kan möjlig-
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göra och/eller upprätthålla sociala kontakter (Ekvall et al, 2005). Gruppinterventioner för äld-

re som upplever ensamhet har visat sig öka känsla av välbefinnande och att känna sig behövd. 

Även de sociala kontakterna utanför de anordnade gruppträffarna ökar. Äldre äldre som tillhör 

boenden eller har hemtjänst får till högre grad möjlighet att delta i sociala aktiviteter. (Grea-

ves, 2006; Pautasalo et al, 2008). Ett problem som kan uppstå kan vara att nå ut till de hem-

maboende personer som upplever ensamhet. Där kan arbetsterapi spela en stor roll för att in-

verka på individers sociala liv; arbetsterapeutens roll vid bostadsanpassningar och stöd vid I- 

och P-ADL är etablerad. Dessa var förvisso meningsfulla, men sociala kontakter var viktigare 

enligt min studie. Då en person söker stöd i hemmet är det ofta i I- och P-ADL som fokus 

ligger, då detta anses som grundläggande. Ur arbetsterapeutisk synpunkt, som är klient-

centrerad, ska klientens önskemål tillgodoses och meningsfull aktivitet ska prioriteras.  Fort-

sätta arbeta klient-centrerat och fokusera på meningsfulla aktiviteter.  

 

Vid vårdkontakter skulle kanske större uppmärksamhet läggas på individens sociala liv och 

hur tillfredsställd denne är med detta. Om missnöje upptäcks skulle arbetsterapeut kopplas in 

och utefter individens önskemål komma fram till mål och planer för att nå dessa. Arbetstera-

peuten roll kan även komma att bli att i större grad informera vård- och rehabiliteringsperso-

nal angående den äldre äldre människans sociala behov. Hjälpinsatser i hemmet som inklude-

rar mathållning kan delegeras ut av arbetsterapeuten, men där personalen istället utför sysslor 

med vårdtagaren istället för åt vårdtagaren och fokusera på det sociala samspelet snarare än 

insatserna. 

 

Slutsatser 
 

Det de äldre äldre spenderar mycket tid på utöver sömn är måltider och avkoppling. Efter des-

sa aktiviteter kommer hygien, hushåll och omvårdnad. De kategorier som graderades som 

mest meningsfulla var aktiviteter som utfördes och som spenderades med andra. Även aktivi-

teter som graderades som inte särskilt meningsfulla då de utfördes på egen hand blev mycket 

meningsfulla om de utövades tillsammans med någon de kände. Nästan 22 timmar av dygnet 

tillbringades i hemmet och är således arenan för de flesta aktiviteterna. Studiens resultat visar 

att arbetsterapeuten bör arbeta för att öka socialt engagemang bland de äldre äldre för att 

främja deras välbefinnande och bemöta deras behov av meningsfull aktivitet. Samhället skulle 

satsa mer resurser på att nå ut till denna målgrupp genom att möjliggöra och synliggöra stöd-

jande sociala miljöer. Det kunskapstillskott som denna studie innebär kan också bidra till att 

aktiviteters betydelse för hemmaboende äldre äldre blir tydligare och därmed stimulera till 

vidare utveckling inom området 
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Bilagor 
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Bilaga 1 – Tidsdagbok 

Tidsdagbok, VARDAG 
 

Tid, från 
kl. 

 

Tid, till 
kl. 

 

Vilken aktivitet 

 

Plats 

 

Med vem 

 

Transport 

Hur me-

ningsfullt, 
1 - 5 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Tidsdagbok, HELGDAG 
 

Tid, från 

kl. 

 
Tid, till 

kl. 

  
Vilken aktivitet 

 
Plats 

 
Med vem 

 
Transport 

Hur me-
ningsfullt 

1 -  5 
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Var god fyll i eller kryssa för: 

Ålder: ________ 

 

Ensamstående Samboende Särboende 

 

Bor i:  Villa Lägenhet 
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Bilaga 2 – Missiv 1 

Söker medverkande till ” Tidsdagboken” 
Bakgrund 

Jag läser till arbetsterapeut på Hälsohögskolan i Jönköping. Jag har riktat in mig på äldres 

aktivitet och hälsa och i en del av mitt examensarbete kommer jag att försöka beskriva daglig 

aktivitet hos den äldre äldre människan. Detta för att för att synliggöra den äldre äldre männi-

skans vardag och aktivitetsmönster. Jag söker nu deltagare som kan tänka sig att fylla i en 

tidsdagbok där de skriver vilka aktiviteter de utför, var och med vem de utför den med, trans-

port och hur meningsfull de tycker att aktiviteten är. Jag hoppas att det i Er organisation finns 

personer som skulle tycka att studien verkar intressant och som vill delta. 

Syfte 

Syftet är att beskriva hemmaboende äldre äldres tidsanvändning och dagliga aktiviteter samt 

dess meningsfullhet 

Hur går studien till 

Tio deltagare kommer att tilldelas en tidsdagbok skriftlig beskrivning hur den ska användas. 

Varje deltagare fyller i tidsdagboken under två vardagar samt en helgdag.  

Risker 

Det finns inga risker med att delta. 

Fördelar 

Fördelen med att medverka är att man bidrar med att synliggöra den äldre äldre människans 

vardag och aktivitetsmönster.  

Hantering av data 

All information kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen annan än jag och en doktorand 

kommer att ta del av den enskilda individens uppgifter. Resultatet kommer bara behandlas av 

behöriga. Identitet kommer inte att kunna avslöjas eller igenkännas i varken anteckningar eller 

sammanställning. Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen.  

Information om resultat 

Alla deltagare kommer att få ett exemplar av sammanställningen om så önskas. 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt och man avbrytas utan konsekvenser. Deltagarens uppgifter kommer 

då inte att användas. 

Ansvarig 

Johanna Waern  

Telefon: 0768-841565 

E-mail: atv7wajo@hhj.hj.se 

Handledare: 

Marlene Henriksson, universitetsadjunkt 

 

mailto:atv7wajo@hhj.hj.se
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Avdelningen för Rehabilitering, Hälsohögskolan 
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Bilaga 3 - Information 

Information om hur du använder och fyller i Tidsdagboken 
 

Du fyller i tidsdagboken en vardag och en helgdag. Vardagen ska vara en 

typisk och vanlig dag i Ditt liv. Ett tips till Dig är att om möjligt fylla i tids-

dagboken allt efter du utför dina aktiviteter och inte i efterhand 

Tid, från kl: Tid för när aktiviteten påbörjas 

Tid, från kl: Tid för när aktiviteten avslutas 

Vilken aktivitet: Här fyller Du i vilken aktivitet du gör. En aktivitet kan vara 

allt från påklädning och en dusch till att gå en promenad eller umgås med bekan-

ta.  
Plats: Var utförs aktiviteten.  

Med vem: Den Du utför aktiviteten med. Skriv ”ensam”, eller lämna rutan tom 

om Du utför aktiviteten själv. 

Transport: Hur Du har tagit dig till aktiviteten. 
Hur meningsfullt: I vilken mån känner Du nöje, eller glädje när Du utför akti-

viteten och en tillfredsställelse i att klara av den.  Meningsfullt är i detta sam-

manhang inte detsamma som viktigt. Exempelvis att laga mat kan vara viktigt 
för att bli mätt, men det är inte säkert att man känner glädje i det.  

Meningsfullheten graderar Du 1 -5  

1 = Inte alls meningsfullt 

2 = Inte särskilt meningsfullt 

3 = Mer eller mindre meningsfullt 

4 = Ganska meningsfullt 

5 = Mycket meningsfullt 

 

    

Exempel på hur Du fyller i tidsdagboken 

 
 

Tid, från 
kl. 

 

Tid, till 
kl. 

 

Vilken aktivitet 

 

Plats 

 

Med vem 

 

Transport 

Hur me-

ningsfullt, 
1 - 5 

8.00 8.45 Duschar Hemma Ensam  5 

9.00 9.30 Gör frukost Hemma Med min 
man 

 4 

9.30 10.15 Äter frukost Hemma Med min 

man 

 4 

11.00 11.30 Läser tidningen Hemma Ensam  4 

11.30 11.45 Diskar Hemma Ensam  3 
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Bilaga 4 – Missiv 2 

 

Till Medverkande i ”Tidsdagboken” 
Bakgrund 

Jag läser till arbetsterapeut på Hälsohögskolan i Jönköping. Jag har riktat in mig på äldres 

aktivitet och hälsa och i en del av mitt examensarbete kommer jag att försöka beskriva daglig 

aktivitet hos den äldre äldre människan. Detta för att för att synliggöra den äldre äldre männi-

skans vardag och aktivitetsmönster. Ni som deltagare kommer att fylla i en tidsdagbok där Ni 

skriver vilka aktiviteter Ni utför, var och med vem de utför den med, transport och hur me-

ningsfull Ni tycker att aktiviteten är. 

Syfte 

Syftet är att beskriva hemmaboende äldre äldres tidsanvändning och dagliga aktiviteter samt 

dess meningsfullhet 

Hur går studien till 

Du och nio andra deltagare kommer att tilldelas en tidsdagboken skriftlig beskrivning hur den 

ska användas. Varje deltagare fyller i tidsdagboken under en vardag samt en helgdag.  

Risker 

Det finns inga risker med att delta. 

Fördelar 

Fördelen med att medverka är att man bidrar med att synliggöra den äldre äldre människans 

vardag och aktivitetsmönster.  

Hantering av data 

All information kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen annan än jag och en doktorand 

kommer att ta del av den enskilda individens uppgifter. Resultatet kommer bara behandlas av 

behöriga. Din identitet kommer inte att kunna avslöjas eller igenkännas i varken anteckningar 

eller sammanställning. Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen.  

Information om resultat 

Alla deltagare kommer att få ett exemplar av sammanställningen om så önskas. 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt och man avbrytas utan konsekvenser. Deltagarens uppgifter kommer 

då inte att användas. 

Ansvarig 

Johanna Waern  

Telefon: 0768-841565 

E-mail: atv7wajo@hhj.hj.se 

Handledare: 

Marlene Henriksson, universitetsadjunkt 

 

mailto:atv7wajo@hhj.hj.se
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Bilaga 5 – Samtyckesformulär 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag är student på Arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping. Jag ska skriva 

ett examensarbete där syftet är att beskriva äldre äldres dagliga aktiviteter och dess menings-

fullhet. 

 

Som medverkande får du en tidsdagbok över en vardag samt en helgdag, där Du fyller i:  

 

 Tid  

 Aktivitet  

 Var aktiviteten görs  

 Med vem aktiviteten görs med 

 Transsportmedel 

 Skala för meningsfullhet med gradering ett till fem 

 

 

Du som medverkar skall vara medveten om att Du deltar helt frivilligt och att Du har möjlig-

het att avbryta medverkan när Du vill.  

Härmed intygar jag att jag har tagit del av informationen och att jag deltar i studien. 

 

Underskrift:     Datum: 
…………………………..……………                         ……………….……………. 

 

 

Med vänlig hälsning, Johanna Waern 

 

Har Du ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta   
 

JohannaWaern  

 

 

Telefon: 0768-841565  e-mail: atv7wajo@hhj.hj.se 
 

mailto:atv7wajo@hhj.hj.se

